
आयसीएआर-िसरकॉट कम�चा-यासाठी कॉिवड -१९ �ितबधा�मक माग�दश�क सचना ूं ं

�वासाचा इितहास,  खोकला,  ताप आिण सद� 
असले�या कम�चारय ानी काया�लयात ये�याचे टाळावे. ् ं

सवा�साठी स�थे�या  �वेश �ारावर ं
तापमान तपासणी अिनवाय� करावी.

�वेशानतर िकमान 20 सेकद आपले हात साबण आिण पा�याने ं ं
धवावे आिण ��येक काम कर�यापव� आिण नतर अ�कोहोलय� ु ू ुं
जतनाशक (सैनीटाइजर) वापरावे .ुं

खोकला/िशक आ�यास तळहाता ऐवजी हाताचा ं
कोपरा वापरावा व लगेच च हात साबण िकवा 
सैनीटाइजर ने िनज�तक करावेत.   ु

वापरलेले िटश  आिण मा�क लगेच च ू
कचरा क�डी म�ये टाकन �ावे. ु ू

स�थेत गद� करणे टाळावे  आिण सहा फट अतरावर बसन / ू ूं ं
उभे राहन  शारी�रक अतर राखावे.  � ं

सपका�साठी इटरकॉम / मोबाईल फोन वापरावा  आिण ं ं
��य� बैठक� ऐवजी ऑनलाईन मीिट�ज आयोिजत ं
करावी. 

कम�चा-याने कायम चाग�या गणव�ेचे ुं
सर�ा मा�क प�रधान करावे.  ु

काया�लयात साव�जिनक जागावर थकणे स��ने ुं ं
िनिष� आिण दडनीय आहे. ं

इतराशी हातिमळवणी टाळावी; �याऐवजी ं
साकेतीक भाषा  वापरावी. ं

पौि�क आहाराचे सेवन करावे. काम स� कर�यापव� आिण नतर टेबल पीसी, ु ू ं
उपकरणे इ�यादी चाग�या जतनाशकाने ुं ं
यो�य�र�या िनज�तक करावेत.  ु

वैयि�क वापरा�या व�त / �टेशनरी / खा�पदाथ� ू
सामाियक करणे टाळावे. 

�योगशाळेत लबॅ ॲ�ॉन, मखवटा, हातमोजे, यो�य ु
शज आिण सर�क च�मा चा वापर करावा व ू ं
�योगशाळे�या िनयमाचे काटेकोरपणे पालन करावे.  ं

• आजारी कम�चा-यानी काया�लयीन काय� कर�यापासन दर रहावे  ूं ू
• काया�लयीन आवारात आगतक, अितथी लोका�या �वेशास �ितबिधत करावे  आिण �याऐवजी िडिजटल सचार प�दतीचा वापर ुं ं ं ं

करावा
• काया�लयीन �थमोपचार पेटी िन�य नेमा�या औषधा सोबत कफ, पडसे, गळ�या कर�यासाठी जतनाशक इ.ने अ�यावत ठेवावी ु ुं ं
• कम�चारय ानी आपली �ितकारश�� वाढिव�यासाठी रोज �यायाम आिण �या सोबत योग ि�या, �यान धारणा चा सराव करावा ् ं

आिण िनयिमतपणे िनरोगी आहार िवहार करावा. 

भा.क.अन.प. - क� �ीय कापस त��ान सशोधन स�था ृ ु ू ं ं ं
मबई - 400019ुं

काया�लय प�रसरात सव� म�य िठकाणी  कोिवड-ु
19 सबिधत �ितबधा�मक सचना �दिश�त क�न ूं ं ं
जनजागती करावी.  ृ

भारत सरकार �ारा जारी  आरो�य 
सेत ॲप डाऊनलोड करावे आिण ू
अव�य वापरावे. 
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